ГРОМ АДС Ь К А

С П І Л К А

ПЕРША ЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ
УКРАЇНИ
(ГС « П Е А У »)
Ук р а ї н а , 0 3057 м. Киї в, пр о с пе кт Пе р е мо г и, 39, офі с 118
тел. ( 044) 2 2 2 - 5 3 - 8 7 , е- ш а і І: оРПсе @е а и . о г 2 . и а , уууоу. еаи. ога. иа

26.01.2022 №04-9/1________
на № ____________ від____________

Голові НКРЕКП
Тарасюку В. В.

Щодо запровадження платежів за
потужність на ринку електроенергії

Шановний Валерію Володимировичу!

ГС «Перша Енергетична Асоціація України» висловлює Вам свою повагу
та звертається з наступного приводу.
Листом №04-149/1 від 21 жовтня минулого року ГС «ПЕАУ» звернулась
до НКРЕКП щодо незадовільного стану підготовки та ризиків проходження
електроенергетичним комплексом осінньо-зимового максимуму навантажень
2021- 2022 років. У цьому ж зверненні ГС «ПЕАУ» запропонувала заходи, які
дозволили б усунути зазначені ризики при проходженні осінньо-зимового
максимуму 2022-2023 років. Зокрема, ми пропонували прискорити
впровадження платежів за гарантований резерв потужності, як нової допоміжної
послуги, та навели аргументи на користь саме такого рішення. Ми звернули
увагу Регулятора, що з урахуванням етапів проходження нормативних
документів та для отримання позитивного результату в осінньо-зимовий період
2022- 2023 років, схвалення проектів змін має відбутись щонайпізніше на
початку листопада 2021 року.
Швидкі дії Регулятора, направлені на впровадження розробленого
механізму послабили б, поза сумнівом, критичну залежність вітчизняної
енергосистеми від фактору погоди та імпорту електроенергії, яка має місце уже
2-й рік поспіль, і були б достатньою відповіддю на наше звернення. Однак, за З
місяці, що минули, не відбулось ніяких дій з боку Регулятора щодо
запровадження запропонованого або будь якого іншого механізму, які
унеможливили б чергову кризу в енергетиці наступної зими. При цьому ми не
отримали письмової відповіді на наше звернення, зокрема, аргументів, що
спростовують доцільність нашої пропозиції та міркування Регулятора щодо
подолання кризи в електроенергетиці для безпроблемного проходження
наступного осінньо-зимового максимуму навантажень.

Як свідчить незадовільна готовність енергосистеми до проходження ОЗМ
вже 2 роки поспіль, бездіяльність чи помилкові дії Регулятора надто дорого
коштують країні, щоб можна було спостерігати без участі за розвитком подій і
надалі. Саме тому просимо Вас, шановний Валерію Володимировичу, в якомога
короткий термін надати ґрунтовну відповідь на поставлені питання, ідо буде не
тільки проявом поваги до громадської думки, але й відповідатиме вимогам
діючого законодавства.

З повагою,
Президент ГС «ПЕАУ»

В. Г. Котко

